COMISSIÓ DE
COEDUCACIÓ
AFA PACO CANDEL

QUÈ ENTENEM PER COEDUCACIÓ?
COEDUCACIÓ: una educació que qüestiona els estereotips
de gènere i contribueix a potenciar la igualtat real d’oportunitats
entre nens i nenes i eliminar tota mena de discriminació per raó
d’identitat o sexe.
Una educació que reconeix les capacitats i individualitats de
tothom.
La família i l’escola formen part del procés de socialització dels
nenes i nenes. Per això és tan important que aquest procés sigui
per tots i totes, igual.

La COEDUCACIÓ
proporciona tant a
l’alumnat com al
professorat i a tota la
comunitat educativa,
estratègies per modiﬁcar
possibles relacions de
poder, d’abús i de
limitacions estereotipades
per a cada gènere,
esdevenint així agents de
transformació

“ Qüestionar els
estereotips
suposa moltes
vegades
qüestionar-se
personalment”

OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ DE
COEDUCACIÓ
-

Sensibilitzar, conscienciar i difondre les polítiques d’igualtat i perspectiva de
gènere entre mares, pares, docents i personal de monitoratge de l’escola.
Cercar recursos i activitats dinàmiques per oferir a les famílies i a l’escola.
Promoure jornades, activitats, xerrades i debats en matèria de coeducació.
Realitzar una anàlisi crítica en clau de gènere de tots els àmbits de l’escola per
tal d’identificar possibles transmissors de desigualtat.
Incloure les perspectives de gènere interseccional a totes les comissions,
espais de treball i projectes relacionats amb la comunitat educativa de la
nostra escola.

PLA D’ACCIÓ
- Auditoria: on som?
- Organització de xerrades
- Proposta d’activitats coeducatives en festes populars de
l’escola
- Accions diverses per visibilitzar dones rellevants i crear
referents femenins
- Coordinació i participació amb altres entitats del barri i
la ciutat que treballin la coeducació (Coordinadora
feminista, xarxa de criança 0-6, CAID, etc.)

RECURSOS
-

Recomanacions de lectures coeducatives per l’estiu
Proposta de llibres per la biblioteca de l’escola
Campanyes de conscienciació per certs dies internacionals
El.laboració i difusió entre les famílies i a xarxes socials de
vídeos, presentacions i qüestionaris per sensibilitzar sobre
certes situacions de desigualtat de dones i nenes arreu del
món
- Creació d’una padlet on compartir notícies amb dones com
a protagonistes per tal de visibilitzar el seu paper a la
societat

US HI
ESPEREM A
TOTS I
TOTES!!!

